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A 2015 / 2016. tanév rendje 

A szorgalmi idő 

Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) 

Tanítási napok száma: 181 

Az első félév vége: 2016. január 22. 

Az első félév január 22-ig tart, az iskolák január 29-ig értesítik a diákokat és a szülőket 

az első félévi tanulmányi eredményről.  

Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. 

 

Szünetek: 

 Az őszi szünet 2015. október 26-től 2015. október 30-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22.(csütörtök),  

a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő). 

 

 A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18.(péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 

 

 A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda),  

a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).  

 

Országos mérés, értékelés 

1. Országos kompetenciamérés: 2016. május 25.  

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. 

tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a 

matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi 

tanulóra kiterjedően.  
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A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben 

szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, 

amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai 

foglalkozás - a művészeti és a testnevelés órák kivételével - számukra nem szervezhető. A 

méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2015. 

november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

A Hivatal 2017. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, 

majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és 

a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra 

hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt 2017. április 28-

ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.  

2. Nyelvi mérés: 2016. május 18.  

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A 

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 

vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján 

kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által 

megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával 

végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal 

részére 2015. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 

2016. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.  

3. DIFER mérés  

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 

óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2015. október 22-ig - a Hivatal által meghatározott módon 

- jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2015. december 4-ig kell elvégezniük.  



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola  
5052 Újszász, Kossuth út 13. – OM 200626 – 56-552060 iskola@ujszaszivorosmarty.hu 

4. NETFIT mérés  

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében 

gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az 

iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. 

között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 

2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 

(NETFIT®).  

Munkanapok átrendezése a 2015/2016. tanévben:  

 

2015. december 12 szombat   munkanap 

2015 december 24. csütörtök  pihenőnap 

 

2016. március 05. szombat   munkanap 

2016 március 24. hétfő   pihenőnap 

 

A tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb 

jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a 

nevelési oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM 

rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos 

tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem 

adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli 

munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben 

megszabott garanciák megtartása mellett. 

 

Tervezet az öt nap felhasználására: 

1. Egészségnap  

Megvalósítás: 2015. október 2. 

2. Egy nap az életért!-Drogprevenciós nap  

Megvalósítás: 2015.dec.12. 

3. Vörösmarty Gála  

Megvalósítás: 2016. május 7. 

Pihenőnap könyvelve: 2016. május 12. 
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4. Belső továbbképzés 2016. május 13. 

5. Gyermeknap - Iskolai kirándulás 

Megvalósítás: 2016. május 

 


